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Nieuwsbrief 3e kwartaal 2016
Leven in de brouwerij
Er is een hoop leven in de brouwerij van stichting Tan-kids! En dat is GAAF!
Voordat wij je meer vertellen over “de Nederlandse kant” nemen we je eerst even
mee naar de laatste nieuwtjes uit Tanzania.

Stichting Tan-Kids
Slotlaan 2,
7006 HD Doetinchem
M: 06 37289585
Bankrekeningnummer:
NL84INGB0006475295

Little John
Wat gaaf dat stichting Kruisberg te Doetinchem een gift voor John heeft gegeven.
Hiervan is de zorg en scholing van de 2e helft van 2016 ook weer voor elkaar
gemaakt! John is dus lekker op zijn fijne school gebleven. Het gaat heel erg goed
met hem!
Op de foto ziet u John op schoolreisje.
We hebben met onze collega’s
een plan gemaakt hoe de familie
betrokken kan blijven en wie er
voor John zorgt tijdens de
schoolvakanties. Dit soort
gesprekken zijn uniek in
Tanzania!
Bovendien is er geen
pleegzorgregeling, zoals in
Nederland. Daarom koopt de
één een paar schoenen en de ander geeft gratis zorg en verblijf tijdens vakanties.
De kerk wordt gevraagd om kleding te geven. Tan-kids zoekt sponsors om ook in
2017 de opvang en scholing van John te betalen.

Under the tree
Binnenkort! officiële opening van de
kinderbibliotheek “Under the tree”.
In de afgelopen maanden is collega
Wein met de boeken op “outreach”
geweest bij scholen in de buurt. Het
nieuws gaat als een lopend vuurtje rond
en de kinderen zijn heel erg blij! Ze
weten dat ze binnenkort welkom zijn om
naar verhalen te luisteren en om zelf te
leren boekjes lezen! De naam zegt het
al: de kinderbibliotheek is gevestigd
onder de bomen op het terrein. Later zal
de bibliotheek een plek krijgen in het
nog nieuw te bouwen studiecentrum.

De moeders aan het werk en de kinderen naar
school
Momenteel doen 12 gezinnen en 28
kinderen mee in het hulpprogramma.
Hier zie je Recho en Tumaini in het
restaurantje dat ze hebben geopend.
Ze gaan ervoor! Toch vraagt het ook
tijd en veel inzet om meer klanten te
gaan krijgen. Het
levensmiddelenwinkeltje loopt goed
en de moeders werken op een
positieve manier samen. De
inkomsten zijn nog erg laag, maar de
moeders zijn trots op wat zij stap voor
stap kunnen bereiken. Wij zien hoe
ontzettend belangrijk het is om de
schoolkosten van de kinderen te
blijven sponsoren. Zonder onze hulp
kunnen de kinderen niet naar school.
Je kunt meehelpen door een school in
jouw buurt te vragen of ze een keer een spaar- of sponsoractiviteit willen doen. We
hebben bijvoorbeeld hele handige kraskaarten die kinderen kunnen gebruiken! Bel
06 37289585 of mail info@tan-kids.com.

Tan-kids agenda
Tan-kids gaat een bijzondere bijdrage leveren aan “Vrouwen in Beweging” te
Doetinchem. Wees welkom om op een bijzondere manier in contact te komen met
de moeders van de Tankids. Datum: 29 september. Aanvang 19.30 uur. Plexat, Dr.
Huber Noodstraat 74a in Doetinchem.
Al maanden zijn onze vrijwilligers druk bezig met een fantastische
workshopmiddag voor ouders en kinderen in Doetinchem. Deze prachtige
benefietmiddag is in de herfstvakantie. Je kunt ons geweldig helpen door dit
evenement te delen en te liken op facebook!
https://www.facebook.com/events/1588621518107277/
Dankjewel!
Wat gaaf dat we op zondagavond 6 november aanwezig mogen zijn bij Worship
band “The Well”. Hou de datum vrij! Je hoort binnenkort meer!

Naar Tanzania
In november gaat Annette weer de nodige projectbesprekingen en huisbezoeken
doen. Daarnaast zal zij ook 2 keer de basistraining “kindercoaching” gaan geven.
We zijn heel blij dat we deze keer een extra groep jonge leerkrachten en pas
afgestudeerde social workers kunnen gaan trainen. Ze zijn gemotiveerd om te
leren en staan vaak wat dichter bij de kinderen dan de oudere cursisten.
Het lijkt ons geweldig om dit keer duplo mee te nemen. Het is prachtig
bouwmateriaal voor de peuters en kleuters op de verschillende schooltjes in de
wijk waar we werken. Dus…heb je duplo over of weet je andere mensen die dit
willen weggeven? Wij nemen het heel graag mee!
Hartelijk dank voor je belangstelling en support!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

